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Budzet Gminy Lancut na 2012 r. zostal uchwalony przez Rad~ Gminy uchwalet 
Nr XVII124/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. po stronie dochod6w w wysokosci 
54.182.466 zl, zas po stronie wydatk6w kwocie 55.322.466 zl. 

Budzet po wprowadzonych w trakcie roku zmianach przez Rad~ Gminy oraz W6jta 

Gminy na koniec roku po stronie planowanych dochod6w wyni6s1 57.153.034 zl, zas 

po stronie planowanych wydatk6w 62.244.946 zl. 


Dochody: 

Realizacja dochod6w na koniec 2012 r. wyniosla 57.496.936,08 zl, co stanowilo 

100,6% planu. Realizacja dochod6w w poszczeg61nych dzialach przedstawia Sl~ 


nast~pujetCo: 


1. Rolnictwo i lowiectwo 263.304,97 zl 
Dochody w tym dziale wynikajet z: 

- otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego 
przez rolnik6w paliwa ( dotacja na zadania zlecone) 192.968,83 zl 
- wplyw6w z czynszu za obwody lowieckie 1.680,85 zl 
- dotacje z FOGR do budowy drogi w Kosinie 68.655,29 zl 

2. Transport i I~cznosc 133.330,00 zl 
Wplywy w tym dziaIe wynikajet z: 

- dotacji celowej z budzetu panstwa na usuwanie skutk6w 
powodzi - modernizacja drogi w Kraczkowej 125.767,00 zl 
- naliczonej kary za nieterminowe sporzetdzanie 
dokumentacji 4.563,00 zl 
- zatrzymania wadium w zwietzku z niepodpisaniem 
umowy 3.000,00 zl 

3. Gospodarka mieszkaniowa 1.195.932,27 zl 
Dochody w tym dziale wynikajet z gospodarki gruntami i nieruchomosciami b~detcymi 
wlasnosciet gminy, z tego: 

a) wplywy z oplat za wieczyste uzytkowanie 5.218,65 zl 
b) dochody z najmu i dzierzawy sldadnik6w majettkowych 
(czynsze) 297.771,87 zl 
c) wplywy z uslug ( ogrzewanie) 122.876,51 zl 
d) wplywy ze sprzedazy skladnik6w majettkowych 657.322,50 zl 
w tym m.in.: 

* sprzedaz dzialek pod cictgi pieszo 
jezdne w Kosinie GDDKiA 502.278,00 zl 
* ze sprzedazy dzialek w Rog6znie 8.550,00 zl 
* ze sprzedazy dzialek w Gluchowie 14 I .880,50 zl 
* ze sprzedazy drewna 4.249,00 zl 

e) odsetki od nieterminowych wplat 265,57 zl 
f) dotacja ze srodk6w unijnych do remontu D.K. 
w Wysokiej 106.657,00 zl 
g) wplywy z oplat za ustanowienie sluzebnosci 5.820,17 zl 
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4. Dzialalnosc uslugowa 40.820,00 zl 
Dochody w tym dziale wynikaj'l z wplat za rozgraniczenia grunt6w realizowane przez 
gmm~. 

5. Informatyka 855,06 zl 
Dochody w tym dziale stanowi'l dotacje ze srodk6w unijnych na program" PSeAP " 

6. 	 Administracja publiczna 129.774,50 zl 
wtym: 

a) urz~dy wojew6dzkie- dotacje na zadania zlecone 126.784,00 zl 
b) kwalifikacja wojskowa - dotacje na zadania zlecone 508,80 zl 
c) dochody z tytulu umieszczenia reklam na materialach 
promocyjnych gminy 2.460,00 zl 
d) dochody zwi'lzane z realizacj'l zadan zleconych - oplata 
za udost~pnianie danych osobowych 21,70 zl 

7. 	 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz s~downictwa, w tym: 3.530,00 zl 
- dotacje na prowadzenie stalego rejestru wyborc6w 3.530,00 zl 

8. 	 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadaj~cych osobowosci prawnej oraz 
wydatki zwi~zane z ich poborem 14.723.529,30 zl 

Dochody w tym dziale zostaly wykonane w 99,0% w stosunku do planu, z tego: 
a) wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 
( karta podatkowa ) 2.788,40 zl 
b) wplywy z podatk6w i oplat od os6b prawnych 3.446.231,66 zl 
w tym m.in.: 

- podatek od nieruchomosci 3.307.411,00 zl 
- podatek rolny 	 103.273,00 zl 
- podatek lesny 	 7.721,00 zl 
- podatek od srodk6w transportowych 53.413,00 zl 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych -28.093,00 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 2.506,66 zl 

c) wplywy z podatk6w i oplat od os6b fizycznych 3.497.133,87 zl 
wtym: 

- podatek od nieruchomosci 1.327.705,18 zl 
- podatek rolny 1.645.895,42 zl 
- podatek lesny 11.581,36 zl 
- podatek od srodk6w transportowych 210.528,72 zl 
- podatek od spadk6w i darowizn 31.709,00 zl 
- podatek od czynnosci cywilnoprawnych 209.675,00 zl 
- odsetki od nieterminowych wplat 60.039,19 zl 

d) wplywy z oplaty skarbowej 24.080,65 zl 
e) wplywy z oplaty eksploatacyjnej 55.125,01 zl 
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f) wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 181.620,46 zl 
g) oplata za zwi~kszenie wartosci nieruchomosci 29.500,00 zl 
h) wplywy z oplat za zaj~cie pasa drogowego 1.208,05 zl 
i) udzialy gmin w podatkach stanowi~cych doch6d 
budzetu panstwa, w tym: 7.485.841,20 zl 
- udzialy w podatku dochodowym od os6b fizycznych7.355.741 ,00 zl 
- udzialy w podatku dochodowym od os6b prawnych 130.100,20 zl 

wplywy z karty podatkowej w 2012 r. zmniej szyly si~ w stosunku do roku 2011 
o 49,7%, a zaleglosci na koniec roku wynosz~ 34.116,88 zl i s~ wi~ksze niz na koniec 
2011r.o8,4%. 
Dochody z tytulu udzialu gmin w podatkach stanowi~cych dochody budzetu panstwa 
( udzialy w PIT i CIT) zostaly wykonane w 96,9% w stosunku do ustalonego planu 
otrzymanego z Ministerstwa Finans6w. 
Dochody z tytulu podatk6w lokalnych od os6b prawnych zostaly wykonane w 
98,5%w stosunku do naleznosci, w tym podatek od nieruchomosci w 99,2%, a podatek 
rolny w 99,4 %. Zaleglosci w podatku od nieruchomosci wynosz~ 25.901,30 zl 
( 5 podmiot6w ) a w podatku rolnym 705,00 zl ( 3 podmioty ). 
Na zalegaj~cych z oplatami w podatkach od os6b prawnych wystawiono 19 
upomnien oraz 16 tytu16w wykonawczych. 
W podatkach od os6b prawnych w 2012 roku nie rozpatrywano podan 0 umorzenie 
podatku. 
Dochody z tytulu podatk6w od os6b fizycznych zostaly wykonane w 69,6% 
w stosunku do naleznosci, w tym w podatku od nieruchomosci w 60,8%, natomiast 
w podatku rolnyrn 89,4%. 
Zaleglosci w podatku od nieruchomosci od os6b fizycznych wynosz~ 862.862,74 zl 
i zwi~kszyly si~ w stosunku do 2011 r. 0 13,3%, natomiast zaleglosci w podatku 
rolnym od os6b fizycznych wynosz~ 203.803,51 zl i zwi~kszyly si~ w stosunku do 
2011 r. 043,7 %. 
Na zalegaj~cych w zaplacie podatku od os6b fizycznych wystawiono l~cznie 3.411 szt 
upomnien oraz 220 szt tytu16w wykonawczych do komornika. 
W podatku rolnym oraz od nieruchomosci od os6b fizycznych umorzono l~cznie 
kwot~ 54.l50,70 zl po rozpatrzeniu 239 podan, co stanowilo 1,3% og6lu wymiaru. 
Podatek od srodk6w transportowych zostal wykonany w 66,3% w stosunku do 
naleznosci. Zaleglosci w tym podatku na koniec roku wynosz~ 134.940,85 zl 
i zwi~kszyly si~ w stosunku do 2011 roku 0 26,8%. Na zalegaj~cych wystawiono 
61 szt upomnien oraz 9 szt tytu16w wykonawczych do komornika. 
W 2012 roku w podatku od srodk6w transportowych umorzono kwot~ 20.913,00 zl po 
rozpatrzeniu 16 podan, co stanowilo 5,3% wymiaru. 

9. Rozne rozliczenia 26.944.277,56 zl 
z tego: 
- subwencja oswiatowa 18.752.465,00 zl 
- uzupelnienie subwencji og61nej 331.974,00 zl 
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- subwencja wyr6wnawcza 7.645.038,00 zl 
- odsetki od srodk6w na rachunku bankowym 155.919,46 zl 
- wplywy z dywidend ( RARR ) 2.746,00 zl 
- dotacje celowe z budzetu pailstwa - zwrot 
srodk6w funduszu soleckiego z 2011 r. 56. 135, 10 zl 

11. Oswiata i wychowanie 1.731.795,35 zl 
z tego: 

a) szkoly podstawowe 220.069,25 zl 
w tym m.in.: 
- dotacje budzetowe na projekt " Cyfrowa 
szkola" 205.626,48 zl 
- wplywy z najmu obiekt6w oswiatowych 8.045,00 zl 
- oplaty za wod~, ogrzewanie i energie 
elektrycznCl 1.676,03 zl 
- wplywy ze sprzedazy zlomu 1.412,60 zl 
- wplywy z oplat za basen 3.309,14z1 
b) przedszkola 905.599,82 zl 
wtym: 
- odplatnosc za pobyt dzieci w przedszkolach ( oplata 
stala) 441.065,70 zl 
- wplywy z oplat za wyzywienie 464.534,12 zl 
c) gimnazja 14.653,64 zl 
wtym: 
- wplata Stowarzyszenia w Handz16wce 
za energi~ 14.653,64 zl 
d) szkoly zawodowe - szkola srednia 
w Wysokiej 1.053,00 zl 
wtym: 
- wplywy za wynajem pomieszczen 920,00 zl 
- oplaty za wydawanie duplikat6w swiadectw 133,00 zl 
e) sto16wki szkolne 467.720,00 zl 
- wplywy z oplat za wyzywienie 467.720,00 zl 
f) pozostala dzialalnosc 122.699,64 zl 
- dotacja celowa na komisje egzaminacyjne 660,00 zl 
- srodki unijne na szkol~ w Wysokiej 
i przedszkole w Soninie 113.394,64 zl 
- wklad wlasny ( oplaty za przedszkole ) 
w ramach projektu w Soninie 8.645,00 zl 

12. Ochrona zdrowia 2.169,00 zl 
Srodki ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2011 r. przez Izb~ Wytrzezwien 
w Rzeszowie 
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13. Pomoc spoleczna 6.791.191,16 zl 
z tego: 

a) dotacja na swiadczenia rodzinne oraz fundusz 
alimentacyjny 5.677.142,38 zl 
b) dochody z tytulu swiadczen z funduszu 
alimentacyjnego 29.135,29 zl 
c )dochody zwictzane z realizacjct zadan 
zleconych 33.571,65 zl 
d) dotacje na oplacanie skladek zdrowotnych 11.830,41 zl 
e) dotacje na zasilki i pomoc w naturze 43.456,90 zl 
t) dotacje na zasilki stale 79.720,12 zl 
g) dotacje na utrzymanie Gminnego Osrodka 
Pomocy Spolecznej 292.793,33 zl 
h) dofinansowanie unijne z Wojew6dzkiego 
Urz~du Pracy do realizacji zadan z zakresu 
pomocy spolecznej 
i) dotacje na usrugi opiekuncze 
j) wplywy z usrug opiekunczych 
k) dotacja na realizacj~ dozywiania dla 
potrzebujctcych 
I) dotacja na swiadczenia piel~gnacyjne 

164.688,80 zl 
50.292,00 zl 
31.883,28 zl 

309.377,00 zl 
67.300,00 zl 

14. Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 545.083,35 zl 
Dochody w tym dziale wynikajct z: 

- dotacji otrzymanej na wyplaty stypendi6w 
dla uczni6w 88.722,10 zl 
- otrzymanych srodk6w unijnych 
z Wojew6dzkiego Urz~du Pracy 
na programy w zakresie dodatkowych 
zaj~6 pozalekcyjnych w szkolach oraz 
srodk6w na wyposazenie szk61 
podstawowych ( klasa I-III ) 
w pomoce naukowe 456.361,25 zl 

15. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 2.379.781,53 zl 
Wykonane dochody wynikajct z otrzymanych srodk6w: 

- dofinansowanie unijne do projektu poprawy 
zaopatrzenia wody pitnej 1.155.963,28 zl 
- dofinansowania unijnego do realizacji 
kanalizacji w Handzl6wce 1.149.880,00 zl 
- wplat mieszkanc6w na podlctczenia 
do kanalizacji 11.900,00 zl 
- z tytulu oplat srodowiskowych 35.537,85 zl 
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- z tytulu dotacji z WFOSiGW na usuwanie 
azbestu 26.500,00 zl 

16. KuItura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.089.062,03 zl 
Dochody w tym dziale wynikajet z dotacji ze srodk6w unijnych do rozbudowy Domu 
Spolecznego w Kraczkowej 

17. 	 Kultura fizyczna 1.522.500,00 zl 
wtym: 

- pomoc finansowa z Wojew6dztwa Podkarpackiego 
na remont stadionu w Soninie 23.000,00 zl 
- pomoc finansowa z Wojew6dztwa Podkarpackiego 
do budowy " Orlika " w Wysokiej 166.500,00 zl 
- dotacje celowe z budzetu panstwa do budowy 
" Orlik6w " w Kosinie i Wysokiej 1.333.000,00 zl 

Zestawienie dochod6w w zakresie planu i wykonania w ukladzie dzia16w klasyfikacji 

budzetowej z wyodr~bnieniem dochod6w biezetcych i majettkowych oraz w ukladzie 

dzial6w, rozdzial6w i paragraf6w przedstawia zaletcznik Nr 1 do sprawozdania. 


Wydatki: 

Wydatki za rok 2012 zostaly wykonane w kwocie 57.450.191,30 zl tj. w 92,3% 

w stosunku do planu. Wykonanie wydatk6w w poszczeg61nych dzialach przedstawia 

si~ nast~pujetco: 

1. Rolnictwo i lowiectwo 410.105,28 zl 
z tego: 
a) melioracje wodne - renowacja row6w gminnych 82.541,27 zl 
b) wplaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz 
Izb Rolniczych 34.551,45 zl 
c) budowa drogi dojazdowej do p61 ( wsp6lfinansowana 
z FOGR ) w Kosinie 85.819,11 zl 
d) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 
kupowanego przez rolnik6w 192.968,83 zl 
e) remont row6w w Wysokiej w ramach usuwania 
skutk6w powodzi 14.224,62 zl 

Wykorzystanie wydatk6w w tym dziale wynioslo 94,1%. Nie wykorzystano 
kwot~ 25.864,72 zl, w tym m.in. na: 

- renowacje row6w gminnych - kwota 9.458,73 zl 
- budowC( drogi dojazdowej do p61 w Kosinie - kwota 14.180,89 zl 

2. 	 Transport i I~cznosc 3.441.665,04 zl 
Srodki w 	tym dzia1e wykorzystano w 92,4%, z tego: 

a) pomoc finansowa dla Wojew6dztwa 
Podkarpackiego, 250.000,00 zl 
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Srodki wykorzystano na: 
- budow~ chodnika przy drodze wojew6dzkiej 
w Soninie 200.000,00 z1 
- budow~ chodnika przy drodze wojew6dzkiej 
w Wysokiej 50.000,00 z1 

Na pomoc finansow'! d1a Wojew6dztwa Podkarpackiego wykorzystano 100% 
zarezerwowanych srodk6w. 

b) pomoc finansowa d1a Powiatu Lancuckiego 493.532,52 z1 
wtym: 
- budowa swiate1 na skrzyzowaniu drogi Nr 4 
z drog,! na Sonin~ 50.000,00 z1 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 
w Kosinie 217.716,60 z1 
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 
w Gluchowie 225.815,92 z1 

Na pomoc finansow'! d1a powiatu wykorzystano 89,7% srodk6w. 

c) wydatki na drogi gminne 2.296.840,34 z1 
Z wykorzystanych srodk6w na drogi w poszczeg61nych miejscowosciach wykonano 
nast~puj,!ce roboty: 

* Albigowa 46.713,15 zl 
w tym m.in.: 

- kamien na drogi 22.040,00 z1 
- remonty cz'!stkowe dr6g 13.847,65 z1 
- zimowe utrzymanie dr6g 9.532,60 z1 

* Cierpisz 184.443,56 zl 
w tym m.in.: 

- remont drogi wewn~trznej " Por~ba" 152.456,08 z1 
- remont drogi dojazdowej " Do 1asu " 
( w tym nawierzchnia bitumiczna ) 2l.992,09 z1 

- zimowe utrzymanie dr6g 3.415,00 z1 

* Gluch6w 174.584,35 
w tym m.in.: 

- remont drogi wewn~trznej 
" Na Pastwiskach " 118.214,49 zl 
- wykonanie bariery przy torach 23.772,75 z1 
- zakup kamienia 8.236,08 z1 
- zimowe utrzymanie dr6g 3.790,33 z1 
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* Handzlowka 
w tym m.in .: 

- remonty cZqstkowe drog 
- zakup kamienia 
- zimowe utrzymanie drog 

* Kosina 
w tym m.in.: 

- remont drogi wewnytrznej " Za 
Agronomowk'l. " 
- budowa drogi " lawomik " 
- remonty cZ'l.stkowe drog 
- budowa drogi " Ulica " 
- projekt pod ci~i pieszo-jezdne 
- zimowe utrzymanie drog 

* Kraczkowa 
w tym m.in.: 

-remont drogi " Homowka " 
- remonty cZ'l.stkowe drog 
- zimowe utrzymanie drog 

* Rogozno 
w tym m.in.: 

- remonty cZ'l.stkowe drog 
- projekt ci~ow pieszo-jezdnych 
- remont drogi wewnytrznej "Zagumnia 

Wschodnie" 
- ukladanie plyt 
- zimowe utrzymanie drog 

* Sonina 
w tym m.in.: 

- zakup kamienia 
- zabezpieczenie przepustu i usuwanie 
zniszczen po silnych opadach deszczu 
- zimowe utrzymanie drog 

* Wysoka 
w tym m.in.: 

- remonty cZ'l.stkowe drog 
- zakup kamienia 

70.253,62 zl 

14.407,90 zl 
18.226,70 zl 
24.416,19z1 

380.713,80 zl 

97 .644,03 zl 
87.960,32 zl 
25.504,80 zl 

115.312,89z1 
20.427,85 zl 
17.116,80 zl 

67.233,42 zl 

22.122,78 zl 
20 .577,88 zl 

5.300,00 zl 

144.057,51 zl 

23.259,68 zl 
20.427,84 zl 

69.208,88 zl 
8.314,80 zl 

15.535,70 zl 

104.392,65 zl 

19.879,50 zl 

60.542,73 zl 
12.537,20 zl 

38.647,61 zl 

4.425,66 zl 
26.772,02 zl 
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- utrzymanie zimowe drag 1.000,00 zl 

W wydatkach na poszczegalne miejscowosci zostaly wykorzystane srodki 

realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w wysokosci 195.867,00 zl, ( po 

21.763,00zl na poszczeg6lne solectwo ). Srodki zostaiy wydatkowane na biez~ce 

remonty dr6g gminnych ( zakup kamienia, remonty cz~stkowe dr6g ). 


Pozostaie niewykorzytane srodki zostaiy wykorzystane na ubezpieczenie dr6g, 

nadzory inwestycyjne na zadaniach remontowych, wydatki na prowadzenie 

przetarg6w (ogloszenia) oraz podatek od nieruchomosci od drag ( kwota podatku za 

2012 r. wraz z wyrawnaniem za lata wczeSniejsze - 1.023.902,00 zi ) 

Na drogi gminne nie wykorzystano kwoty 200.041,66 zi, w tym m.in. na: 


- podatek od nieruchomosci ( zaplata za grunty 
pod drogami ) 80.098,00 zl 
- projekt ci'lli6w pieszo-jezdnych w Kosinie i Rog6znie 
( cz«sc realizacji zadania przeszla na 2013 r., 
inwestorem gl6wnym jest GDDKiA) 29.144,32 zi 

Pozostaie srodki wynikaj~ z oszcz~dnosci wyniklych w trakcie realizacji zadan 
inwestycyjno-remontowych na drogach oraz biez~cym utrzymaniu drag. 

d) usuwanie skutkaw kl~sk zywioiowych 401.292,18 zi 
wtym: 
- pomoc finansowa dla powiatu na opracowanie 
projektu likwidacji osuwisk w Handzlawce i Kosinie 9.963,00 zi 
- pomoc finansowa dla powiatu na remont drogi 
powiatowej w Handzlawce 199.999,81 zl 
- remont drogi gminnej " Dziaiy Zachodnie " 
w Kraczkowej ( przy dofinansowaniu budzetu 
panstwa) 174.929,37 zi 
- remont kiadki w Soninie 16.400,00 zi 

3. Turystyka 
Planowane srodki na pomoc finansow~ dla Powiatu Lancuckiego na wykonanie 
trasy rowerowej w kwocie 5.273,00 zi nie zostaly wykorzystane w zwi~zku z 
brakiem dofinansowania unijnego do tego projektu. 

4. Gospodarka mieszkaniowa 905.948,36 zl 
Wydatki w tym dziale byly zwi~zane z biez~cym utrzymaniem, remontami 
i inwestycjami w budynki komunalne znajduj~ce si~ w zasobach gminy, z tego: 

a) inwestycje i remonty budynk6w komunalnych 616.670,31 zi 
w tym m.in.: 
*Albigowa - remont cz~sciowo spalonego budynku 

gmmnego 19.700,86 zi 
* Cierpisz - remont biura sohysa 5.717,41 zi 
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* Gluch6w - remont sieci energetycznej przy D.K. 7.600,00 zl 
- remont budynku O.K.( dofinansowanie 
unijne) 133.612,70 zl 

* Kosina - remont lazienki w O.Z. 8.154,90 zl 
* Kraczkowa - remont drzwi w o.z. 24.903,01 zl 

* Wysoka - remont O.K. ( wsp61finansowany 
ze srodk6w unijnych ) 262.408,75 zl 
- wykonanie podjazdu dla 
niepelnosprawnych - intemat 9.325,61 zl 
- remont budynku w Wysokiej pod 
potrzeby archiwum gminnego 7.751,92z1 

* zakup dzialek 81. 14 1 ,00 zl 
w tym m. in: 

- zakup dzialek pod lokalizacjcr ujcrcia 
wody w Kraczkowej 10.650,00 zl 
- zakup dzialek pod drogcr w Kraczkowej 17.290,00 zl 
- zakup dzialek w Gluchowie pod 
drogcr " Malawa " 1.553,00 zl 
- zakup dziakk pod ci~i pieszo 
jezdne w Kosinie 15.100,00 zl 
- zakup dzialki - zalew w Soninie 35.000,00 zl 

* wykup udzia16w w budynku mleczami w Gluchowie 50.100,00 zl 
b) wydatki na energicr ( energia elektryczna, gaz ) 113.954,56 zl 
c) podatek VAT od wystawionych faktur (podlega 
czcrsciowo zwrotowi z U.S. ) 80.446,00 zl 
d) ubezpieczenie budynk6w 11.934,30 zl 
e) biez'lce utrzymanie budynk6w, drobne remonty, 
ekspertyzy, przegl'ldy okresowe budynk6w, 
ogrzewanie, scieki 73.732,19 zl 

Z planowanych srodk6w na inwestycje, remonty i utrzymanie budynk6w gminnych 
nie wykorzystano kwoty 1.045.017,64 zl, z tego m.in.: 

- zakup dziakk, plan na zakup dziakk zostal zwicrkszony 
na ostatniej sesji budzetowej w 2012 r. w zwi'lzku 
z otrzymaniem dodatkowych nieplanowanych srodk6w 
(sprzedaz grunt6w GDDKiA w Kosinie oraz zwicrkszenie 
subwencji og61nej ) 753.859,00 zl 

Srodki z zalozenia mialy przejsc do nadwyzki budzetowej. 
- remont budynku Domu Kultury w Wysokiej 
( nizsza wartosc zadania wynikla po przetargu 
niz wartosc zadania planowanego wg wniosku 
o dofinansowanie unijne ) 101.067,26 zl 
- podatek VAT nalezny U.S. od sprzedanych dziakk 
( w zwi'lzku ze sprzedaz'l czcrsci dziakk w grudniu 
podatek zostal odprowadzony w styczniu 2013 r. ) 144.544,00 zl 
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5. Dzialalnosc uslugowa 154.963,26 zl 
z tego: 
a) plany zagospodarowania przestrzennego 
( w tym decyzje urbanistyczne ) 68.475,66 zl 
b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 86.487,60 zl 

W dziale tym nie wykorzystano srodk6w w kwocie 11.036,74 zl, w tym: 
- na plany zagospodarowania przestrzennego 1.724,34 zl 
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 9.512,40 zl 

6. Informatyka 1.005,95 zl 
Zarezerwowane srodki zostaly wykorzystane na realizacjtt zadania " Podkarpacki 
System e-Administracj i Pu blicznej ". 

7. Administracja publiczna 3.977.141,67 zl 
z tego: 

a) urzttdy wojew6dzkie 307.782,00 zl 

wtym: 


- wynagrodzenia i pochodne 307.782,00 zl 
Na realizacjtt zadan zleconych od Wojewody Podkarpackiego w 2012 roku Gmina do 
samych wynagrodzen dolozyla ze swoich srodk6w 180.998,00 zl 

b) funkcjonowanie Rady Gminy Lancut 231.197,04 zl 
wtym: 

- diety radnych 225.449,38 zl 
c) funkcjonowanie Urzttdu Gminy 3.163.054,46 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 2.595.416,58 zl 
- pozostale wydatki rzeczowe ( oplaty 
za gaz, energitt elektrycznq, wodtt, scieki, 
telefony, zakup paliwa, ubezpieczenia 
i naprawy samochod6w, zakup materia16w 
biurowych itp. ) 528.748,70 zl 
- zakupy inwestycyjne ( sprzttt 
informatyczny) 14.814,10 zl 

d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 508,80 zl 
e) promocja gminy (wykonanie materia16w promocyjnych, 
wydawanie gazety) 46.331,46 zl 
f) pozostala dzialalnos6 ( wydatki na utrzymanie biur 
sohys6w, koszty zwi'l:.zane z poborem podatku 
w formie inkasa, roznoszenie nakaz6w platniczych 
skladki na Z.K. " Wislok ", Stowarzyszenie 
"Ziemia Lancucka ") 228.267,91 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 168.622,43 zl 
W dziale tym nie wykorzystano kwoty 120.092,33 zl, w tym m.in . na: 


- funkcjonowanie zadan z zakresu urzttd6w 

wojew6dzkich 9.218,00 zl 
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- funkcjonowanie urz~du gminy 77.445 ,54 zl 
- promocj~ gminy 25.668 ,54 zl 

Srodki w dziale " Administracja publiczna " zostaly wykorzystane w 97, 1%. 

8. 	 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 3.530,00 zl 

Srodki te zostaly wykorzystane na utrzymanie stalego rejestru wyborc6w. 

9. 	 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona 
przeciwpozarowa 251.454,53 zl 

z tego: 
a) dofinansowanie zakupu wyposazenia dla Komendy 
Powiatowej Policji w Lancucie 2.500,00 zl 
b) pokrycie koszt6w funkcjonowania ochotniczych strazy 
pozamiczych 248.954,53 zl 

Srodki zostaly wykorzystane na utrzymanie samochod6w i sprz~tu OSP, 
wynagrodzenia kierowc6w, zakup paliwa do samochod6w i motopomp, ogrzewanie i 
utrzymanie remiz, zakup sprz~tu pozarniczego oraz wydatki remontowe 
inwestycyjne, w tym m.in.: 

- remont parkingu remizy OSP Albigowa 1.795,00 zl 
- remont remizy OSP Albigowa-Honie 7.392,90 zl 
- dotacja do zakupu motopompy OSP Sonina 23.480,00 zl 
- zakup pilarek dla OSP Handzl6wka, Sonina 3.740,00 zl 

W dziale tym srodki zosta1y wykorzystane w 93,3% . 
Nie wykorzystano m. in. kwoty 5.000,00 zl na dotacj~ dla Powiatowej Panstwowej 
Strazy Pozarnej w Lancucie. 

10. 	 Obsluga dlugu publicznego 460.995,41 zl 
Wykorzystana kwota zosta1a przeznaczona na sp1at~ odsetek od pOZyczki i kredyt6w 

zaciqgni~tych przez Gmin~ Lancut w latach wczesniejszych. 

Srodki w tym dziale zostaly wykorzystane w 99,9% 


11. 	 Rozne rozliczenia 323.640,00 zl 
wtym: 
a) zwrot subwencji wyr6wnawczej 
za 2011 rw zwi<tzku z przeprowadzon<t kontrol<t UKS 323 .640,00 zl 
b) wykorzystanie rezerw gminy 
* rezerwa og6lna na 2012 r. 250.000 zl 
wykorzystano: 
- remont szkoly podstawowej w Handz16wce 21.500 zl 
- remont szkoly w Soninie 15.000 zl 
- remont szkoly podstawowej w Wysokiej 25.000 zl 
- remont przedszkola w Albigowej 11 .000 zl 
- remont szkoly sredniej w Wysokiej 15.000 zl 
- remont boisk w Kosinie i Wysokiej 18.000 zl 
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- remont szk61 w Soninie i Rog6znie 5.100 zl 
- remont gimnazjum w Wysokiej 36.700 zl 
- remont przydroznych kapliczek 2.000 zl 
- zakup nagr6d w konkursach promocyjnych 
miejscow&. kultur~ 3.000 zl 
-renowacj~ row6w gminnych 2.000 zl 
- remonty biez&.ce budynk6w komunalnych 10.000 zl 
- wplaty 2% dochod6w uzyskanych z podatku rolnego 
na rzecz izb rolniczych 4.000 zl 
- wyplaty dodatk6w mieszkaniowych 1.000 zl 
- utrzymanie i remonty obiekt6w sportowych 15.000z1 
- utrzymanie ochotniczych strazy pozamych 6.000 zl 
* pozostalo niewykorzystane - 59.700 zl 

* rezerwa inwestycyjna na 2012 r. 200.000 zl 
wykorzystano: 
- zakup kosiarki do trawy Wysoka 6.000 zl 
- wyposazenie do Domu Spolecznego w Kraczkowej 50.000 zl 
- wykonanie oswietlenia w Cierpiszu 500 zl 
-projekt termomodemizacji szkoly w Soninie 7.000 zl 
- projekt sieci wodociqgowo-kanalizacyjnej w Wysokiej 5.000 zl 
- uzbrojenie terenu gminy w sieci wodociqgowo 
- kanalizacyjne - zwrot koszt6w mieszkancom 35 .000 zl 
-wykonanie studni gl~binowych w Albigowej 11.000 zl 
- budowa przedszkola w Soninie 59.000 zl 
- projekt rozbudowy szkoly w Soninie 26.000 zl 
* pozostalo niewykorzystane - 500 zl 

*rezerwa z zakresu zarz&.dzania kryzysowego na 2012 r. 120.000 zl 
wykorzystano: 
- remont kladki dla pieszych w Soninie 17.000 zl 
- remont dr6g w Soninie 41.000 zl 
- remont row6w w Soninie 15.000 zl 
* pozostalo niewykorzystane - 47.000 zl 

12. Oswiata i wychowanie 28.369.356,93 zl 
z tego: 

a) funkcjonowanie szk61 
podstawowych 11.756.307,05 zl 

wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne 9.266.771,61 zl 
- wydatki maj&.tkowe 88.617,00 zl 

b) funkcjonowanie przedszkoli 6.254.185,61 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 4.037.739,07 zl 
- wydatki maj&.tkowe 905.762,03 zl 

http:biez&.ce
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c) funkcj onowanie gimnazj ow 	 6.446.414,50 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 4.936.656,65 zl 
- dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum 
w Handzlowce 396.316,23 zl 
- wydatki maj'ttkowe 19.805,50 zl 

d) dowozenie uczniow do szkol 264.334,69 zl 
e) funkcjonowanie zespolu ekonomiczno 
-administracyjnego szk61 746.475,98 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 673.721,62 zl 
f) funkcjonowanie szkoly sredniej w Wysokiej l.648.197,25 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne l.30l.971,77 zl 
g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 64.818,11 zl 
h) utrzymanie stolowek szkolnych l.13l.278,80 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 634.853,18 zl 
i) pozostala dzialalnosc ( programy unijne realizowane 
w szkole sredniej w Wysokiej i przedszkolu w Soninie 
oraz pokrycie dzialalnosci komisji kwalifikacyjnych 
i egzaminacyjnych zwiqzanych z awansem zawodowym 
nauczycieli) 57.344,94 zl 

Na inwestycje i remonty w oswiacie w 2012 roku wydano kwot~ l.627.156,19 zl. 
W ramach tych srodkow wykonano m.in. nast~puj'tce roboty: 

a) szkoly podstawowe 
* Cierpisz - malowanie elewacji budynku 40.000,00 zl 
* Gluchow - remont parkietu na sali 

gimnastycznej 23.135,67 zl 
- opracowanie dokumentacji 
tennomodernizacji szkoly 6.182,00 zl 

* Handz10wka - wymiana stolarki okiennej55.596,00 zl 
* Kosina - malowanie dachu, remont 
ogrodzenia 45.819,35 zl 

- wymiana kotla 38.000,00 zl 
*Kraczkowa -remont podlog i instalacji 
wodnej, montaz drzwi dymoszczelnych 29.879,02 zl 
* Rog6zno - remont instalacji elektrycznej 
oraz oswietlenia 34.748,23 zl 
* Son ina -	 opracowanie projektu 
przebudowy szkoly 	 44.435,00 zl 

- remont kotla oraz ogrodzenia 18.044,00 zl 
* Wysoka - dokumentacja 
termomodernizacji szkoly 	 19.805,50 zl 

- przebudowa wjazdu i parkingu, 
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remont chodnika i ogrodzenia 104.636,78 zl 

b) gimnazja i szkola srednia 
* Wysoka - remont pracowni zywienia 

przebudowa ci~6w pieszo-jezdnych, 
remont sali gimnastycznej 222.567,32 zl 

c) przedszkola 
* Albigowa - modemizacja pomieszczen 26.490,51 zl 
* Rog6zno - urzqdzenie placu zabaw 118.428,56 zl 
* Sonina - budowa przedszkola 787.333,47 zl 
* Wysoka - remont schod6w, wykonanie 
zadaszenia 12.054,78 zl 

Planowane wydatki na oswiat~ zostaly wykorzystane w 92,9%. Nie wykorzystana 
kwota 2.165.422,07 zl wynika g16wnie z nizszego wykorzystania srodk6w m. in. na: 

- wynagrodzenia w oswiacie 1.210.896,10 zl 
Ponadto polowa zaoszcz~dzonych na wynagrodzeniach srodk6w musiala zosta6 
wyplacona w styczniu 2013 r. w ramach wyr6wnania wynagrodzen nauczycielom 
poszczeg61nych grup zawodowych 

- opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej 
w Handzl6wce ( realizacja przeszla 
na 2013 r. ) 58.000,00 zl 
- termomodemizacja szkoly w Gluchowie 
(zadanie b~dzie realizowane w 2013 r.) 93.818,00 zl 
- dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum 
w Handzl6wce ( rnniejsza liczba uczni6w ) 63.683,77 zl 
- doksztalcanie nauczycieli 43.781,89 zl 
- wyzywienie uczni6w ( mniejsze wplywy 
i faktyczne wydatki na posilki 
w sto16wkach ) 317.194,38 zl 
- realizacja projekt6w unijnych ( cz~s6 
wydatk6w przeszla do realizacji na 2013 r. )73.854,06 zl 
- niewykorzystana subwencja oswiatowa 
kt6rej zwi~kszenie przyszlo w grudniu 
2012 r. ( srodki pozostaly na paragrafie 
energia) 179.700,00 zl 

Pozostale oszcz~dnosci wynikaj£t z racjonalizacji pozostalych wydatk6w biezqcych 
( m. in. oszcz~dnosci na ogrzewaniu w plac6wkach oswiatowych ) 

13. Ochrona zdrowia 138.575,39 zl 
Wydatki w tym dziale byly realizowane w oparciu 0 uchwalony Gminny Program 
Przeciwdzialania Alkoholizmowi. Szczeg610we sprawozdanie z wykonania srodk6w 
na przeciwdzialanie alkoholizmowi komisja zlozy Radzie Gminy w odr~bnym 

sprawozdaniu. 
W dziale tym zostala niewykorzystana kwota 26.424,61 zl 
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14. Pomoc spoleczna 8.092.812,04 zl 
z tego: 

a) do my pomocy spolecznej - oplaty 
za podopiecznych 366.768,07 zl 
b) rodziny zast~pcze l.961,62 zl 
c) zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy 
w rodzinie 222,16 zl 
d) wyplata swiadczeil rodzinnych i swiadczeil 
z funduszu alimentacyjnego 5.779.522,66 zl 
e) oplacenie skladek zdrowotnych za osoby 
pobieraj'lce niekt6re swiadczenia z pomocy 
spolecznej 11.830,41 zl 
f) wyplata zasilk6w i pomocy w naturze 298.416,01 zl 
g) wyplata dodatk6w mieszkaniowych 8.931,06 zl 
h) wyplata zasHk6w starych 79.720,12 zl 
i) utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej 878.154,94 zl 
wtym: 
- wynagrodzenia i pochodne 630.146,60 zl 
j) oplaty za swiadczenie uslug opiekuilczych 149.483,67 zl 
k) wyplata swiadczeil piel~gnacyjnych 67.500,00 zl 
1) sfinansowanie pracownik6w spolecznie 
uzytecznych 3l.124,32 zl 
m) sfinansowanie posilk6w potrzebuj'lcym 419.777,00 zl 

Srodki zarezerwowane w tym dziale zostary wykorzystane w 97,7%. 

15. Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 8.000,00 zl 
Wydatki w tym dziale wynikaj'l z dotacji na pomoc finansow'l dla Powiatu 
Przeworskiego na dow6z os6b niepelnosprawnych z terenu Gminy Lailcut do 
osrodka rehabilitacji zawodowej. 

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 1.166.237,62 zl 
z tego: 

a) funkcjonowanie swietlic szkolnych 558. 1 91,41 zl 
wtym: 

- wynagrodzenia i pochodne 497.629,02 zl 
b) wyplaty stypendi6w i pomocy materialnej 
dla uczni6w 141.647,60 zl 

- stypendia socjalne ( 486 stypendia ) 71.330,00 zl 
- zasilki szkolne ( 5 os6b ) 2.117,50 zl 
- stypendia motywacyjne 
( 379 stypendi6w ) 38.236,00 zl 
- dofinansowanie zakupu podr~cznik6w 29.964,10 zl 

c) pozos tala dziala1nosc - sfinansowanie dodatkowych 
zaj~c pozalekcyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum 
w Albigowej w ramach srodk6w unijnych otrzymanych 
z Wojew6dzkiego Urz~du Pracy, oraz zakup pomocy 
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naukowych ( klasy I-III) 466.398,61 zl 

W dziale tym pozostaly niewykorzystane srodki w kwocie 189.992,38 zl, w tym na: 


- swietlice szkolne 86.938,59 zl 
-stypendia i pomoc materialna dla uczni6w 51.038,40 zl 
- program zaj~c pozalekcyjnych 52.015,39 zl 

16. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 3.155.761,59 zl 
z tego: 

a) zadania zwiClzane z budoWCl sieci 
wodoci~owych i kanalizacyjnych 2.645.816,28 zl 

w tym m.in.: 
- poprawa zaopatrzenia w wod~ pitnCl 
( zadanie wsp61finansowane ze srodk6w 
unijnych) 2.363.261,70 zl 

- uzbrojenie w sieci wod-kan osiedla 
w Albigowej 134.979,80 zl 
- wykonanie studni gl~binowej 
w Albigowej 69.881,22 zl 
- uzbrojenie terenu gminy w sieci wodoci~owe 
i kanalizacyjne ( zwrot wydatk6w indywidualnym 
inwestorom ) 71. 715,69 zl 

Wykonanie wydatk6w w tym rozdziale w stosunku do planu wynioslo 90,9%. Nie 
wydatkowano kwoty 264.471,72 zl w tym: 

- opracowanie stref ochrony uj~c wody 90.000,00 zl 
- projekt uzbrojenia terenu w Gluchowie 15.000,00 zl 
- projekt wodoci~6w w Handz16wce 50.000,00 zl 
- projekt sieci wod-kan w Wysokiej 15.000,00 zl 
- projekt przebudowy stacji uzdatniania 
wody w Kosinie i Rog6znie 70.000,00 zl 

Niezrealizowane prace projektowe w 2012 r. przeszly do realizacj i i zaplaty na rok 
20l3. 

b) oczyszczanie miast i wsi 98.051,98 zl 
Srodki byly przeznaczone na wyw6z odpad6w z terenu gminy, edukacj~ ekologicznCl. 
W ramach tych wydatk6w byly realizowane zadania z zakresu ochrony srodowiska 
zwiClzane z wplatami wynikajClcymi z ustawy Prawo ochrony srodowiska w wysokosci 
35.537,85 zl. 
Srodki w tym dziale zostaly wykorzystane w 93,8%. 

c) odplatnosc za pobyt w schronisku bezpanskich zwierzClt 
z terenu gminy 24.491,93 zl 
d) oswietlenie dr6g 385.457,40 zl 
z tego: 

- pokrycie koszt6w oswietlenia 
i konserwacji 376.970,00 zl 
- budowa oswietlenia ulicznego 
w Cierpiszu 8.487,00 zl 
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e) pozostala dzialalnos6 - wyw6z padrych zwierzqt 1.944,00 zl 
z terenu gminy 

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.322.297,22 zl 
wtym: 

- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Lancut l.835.000,00 zl 
- rozbudowa bazy lokalowej C.K. w miejscowosci 
Kraczkowa ( zadanie wsp6Uinansowane ze 
srodk6w unijnych ) 1.470.895,83 zl 
- ochrona zabytk6w ( remont kapliczek przydroznych) 3.460,00 zl 
- zakup nagr6d w imprezach i konkursach promujqcych 
miejscowq kultur~ 12.941,39 zl 

Wydatki w tym dziale zostaly zrealizowane w 98,4%. 

19. Kultura fizyczna i sport 3.266.701,01 zl 
z tego: 

a) biezqce utrzymanie oraz remonty 
i inwestycje w obiektach sportowych 2.962.768,75 zl 
w tyrn m. in: 

- budowa kompleksu sportowego 
" Orlik " w Kosinie 1.293.845,86 zl 
- budowa kompleksu sportowego 
" Orlik " w Wysokiej 1.395.499,80 zl 
- projekt modemizacji stadionu 
w Rog6znie 19.680,00 zl 
- r6wnanie boiska w Gluchowie 28.929,60 zl 
- remont terenu boiska w Kosinie 37.900,00 zl 
- remont stadionu w Rog6znie 35.936,91 zl 
- zakup kosiarki do LKS w Wysokiej 9.900,00 zl 
- montaz pilkochwyt6w przy boisku 
w Kosinie 8.856,00 zl 
- montaz pHkochwyt6w przy boisku 
w Wysokiej 8.856,00 zl 
- wykonanie instalacji c.o. w Kraczkowej 8.610,00 zl 
- wykonanie trybun na stadionie 
w Soninie 46.328,37 zl 
- wykonanie dokumentacji plac6w zabaw 22.755,00 zl 

b) dotacja dla klub6w sportowych 300.000,00 zl 
c) organizacja imprez masowych z zakresu sportu 3.932,26 zl 

Pozostale niewykorzystane srodki w kwocie 234.798,99 zl wynikajq g16wnie z 
oszcz~dnosci po przetargach na realizowanych zadaniach inwestycyjno-remontowych. 

Zestawienie wydatk6w w zakresie planu i wykonania w szczeg61owosci zgodnej z 
uchwalq budzetowq na 2012 rok przedstawia zalqcznik Nr 2 do niniejszego 
sprawozdania. 
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Realizacj~ dochod6w i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych 

przedstawia za1qcznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. 


Zmiany w planie wydatk6w na realizacj~ program6w finansowych z udzia1em 

srodk6w unijnych, reaIizowane w 2012 r. przez Gmin~ Lancut okresla za1qcznik Nr 4 

do sprawozdania. 

Wszystkie programy wieloletnie uchwalone w latach wczesniejszych przez Gmin~ 


Lancut z koncem 2012 r. stracily waznosc. Rada Gminy podj~la nOWq uchwa1~ w tym 

zakresie w 2013 r. 


Stopien realizacj i program6w wieloletnich w 2012 r. okres1a za1qcznik Nr 5 

do sprawozdania. 


Realizujqc dochody i wydatki zaplanowane na 2012 r. Gmina Lancut uzyska1a dodatni 

wynik finansowy 46.744,78 zt. W wyniku pozostajqcych na koniec roku woInych 

srodk6w z tytulu zaciqgni~tych kredyt6w na koniec roku pozosta1a nadwyzka w 

wysokosci 4.024.288,78 zt 


Przychody Gminy Lancut wynosily w 2012 r. 5.991.912,00 zl, w tym: 
-z tytulu wolnych srodk6w 4.491.912,00 zl 
- z tytulu kredytu zaciqgni~tego wING Banku 
SIqskim na pokrycie planowanego w 2012 r. deficytu 1.500.000,00 zl 

Rozchody Gminy Lancut w 2012 r. wynosily 2.014.368,00 zl i wynikaly ze sp1aty 
zaciqgni~tych w latach wczesniejszych kredyt6w i pozyczek. 

Gmina Lancut na dzien 31 grudnia 2012 r. posiada1a niesciqgni~te naIeznosci na kwot~ 
2.309.912,16 zl, w tym: 

- z tytulu dzierzawy i wieczystego uzytkowania 4.814,15 zl 
- z tytulu zaIeg10sci w zap1acie czynszu 15.090,52 zl 
- z tytulu zaleg10sci za ogrzewanie 17.041,51 zl 
- odsetki od w/w zaIeg10sci 7.481,02z1 
- naleznosci podatkowe 1.275.493,24 zl 
w tym m.in.: 

* podatek z tytulu karty podatkowej 34.116,88 zl 
* podatek od nieruchomosci od os6b 
prawnych 25.901,30 zl 
* podatek od nieruchomosci od os6b 
fizycznych 862.862,74 zl 
* podatek roiny od os6b fizycznych 203.803,51 zl 
* podatek od srodk6w transportowych od 
os6b fizycznych i prawnych 134.940,85 zl 
* odsetki od zaleg10sci podatkowych 363.465,10 zl 

- naleznosci z tytu1u op1aty planistycznej 11.347,70 z1 
- naleznosci od d1uznik6w alimentacyjnych 624.561,42 zl 
- naIeznosci z tytulu swiadczenia us1ug opiekunczych 1.675,20 
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Zobowictzania Gminy Laflcut na dziefl 31 grudnia 2012 r. wynoszct 2.626.242,08 zl, 
z tego: 

- zobowictzania biezctce wobec dostawc6w 
( faktury grudniowe do zaplaty w styczniu ) 67.321,90 zl 
- zobowictzania biezctce z tytulu wynagrodzefl 
( " trzynastka " oraz wyr6wnanie wynagrodzefl 
do srednich w oswiacie ) 2.459.772,18 zl 
wtym: 

* w Urz~dzie Gminy 	 208.334,58 zl 
* w oswiacie 	 2.185.970,75 zl 
* w pomocy spolecznej 65.466,85 zl 

- zobowictzanie z tytulu podatku VAT ( z grudniowych 
faktur do zaplaty w styczniu 2013 r. ) 99.148,00 zl 

Ponadto na koniec 2012 roku Gmina Laflcut posiadala zobowictzania dlugoterminowe 
z tytulu zacictgni~tych kredyt6w i pozyczek na kwot~ 8.285.033,52 zl w tym: 

- pozyczka zacictgni~ta w WFOSiGW 
na kanalizacj~ Handzl6wki 88.488,00 zl 
- kredyt na termomodemizacj~ szkoly 
w Kosinie 65.990,52 zl 
- kredyt na termomodemizacj~ szkoly 
w Wysokiej 102.555,00 zl 
- kredyt zacictgni~ty w Banku Slctskim 
w 2009 r. na pokrycie deficytu 1.360.000,00 zl 
- kredyt zacictgni~ty w BRE Banku 
w 2010 r. na pokrycie deficytu 2.668.000,00 zl 
- kredyt zacictgni~ty w ING Banku 
Slctskim na pokrycie deficytu z 2011 r. 2.500.000,00 zl 
- kredyt zacictgni~ty wING Banku 
Slctskim na pokrycie deficytu z 2012 r. 1.500.000,00 zl 

Gmina 	Laflcut na dzien 31 grudnia 2012 r. posiadala wykupione akcje na kwot~ 
12.000 zl, 	w tym: 

- Sp61ka Akcyjna " Municypium " - 10 akcji 1.000,00 zl 
- Podkarpackie Centrum Handlowe " Agrohurt " 
w Rzeszowie - 100 akcji 11.000,00 zl 
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Poza wydatkami z budzetu Gminy gospodarka finansowa byla realizowana r6wniez 
przez: 

Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy Lancut 

Plan Wykonanie 
Przychody 3.416.650,00 3.487.414,67 
w tym m. in.: 
-oplaty za wod~ i scieki 3.351.650,00 3.366.119,68 
- oplata stala za wodomierze 65.000,00 98.152,99 
- odsetki od nieterminowych wplat -- 19.469,78 

Koszty 3.430.524,94 3.644.058,50 
w tym m. in.: 
- wynagrodzenia i pochodne 807.500,00 803.741,52 
- wydatki inwestycyjne 320.113,94 317.700,92 

Naleznosci ZGK na dzien 31 grudnia 2012 r. wynosz'\. 192.610,06 zl ( w tym z 

tytulu dostaw wody i odprowadzania sciek6w 189.429,44 zl ). 

Zaklad Gospodarki Komunalnej na koniec 2012 r. posiadal zobowi'\.zania 

biez'\.ce w wysokosci 325.397,11 zl, 

w tym~ 


- z tytulu wynagrodzen i pochodnych 
 88.187,63 

Lancut, marzec 2013 rok 

http:biez'\.ce

